DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE
ODDÍL ZÁVODNÍHO AEROBIKU Aerobik Studia Orel Dobříš (dále jen ASOD) 2018/2019
Trenéři:
 hlavní trenérka: Klára Jandová, tel.: 603 904 952, e-mail: aerobikdobris@seznam.cz
 další trenéři: Denisa Havlíčková (731 619 667), Kamila Paulová (721 681 030), Markéta Vodenková (602 352 500),
Radka Ficová (731 411 417)

Podmínky účasti na tréninku v oddílu závodního aerobiku ASOD:


Účast na každém tréninku je povinná. Omlouvat dítě je třeba VŽDY dopředu (telefonicky, SMS, e-mail) trenérovi
dítěte. Neomluvené tréninky budou zapsány do docházky a rodičům na vyžádání předloženy. O případných
problémech je nutné informovat trenéra dítěte (zdravotní, školní, psychické, …).



Na trénink bude dítě připraveno min. 10 min. před začátkem tréninku. Trenér přebírá odpovědnost za dítě pouze
v době trvání daného tréninku uvedeného v platném rozvrhu tréninků a zodpovídá za něj až do jeho ukončení. K
přechodu odpovědnosti za dítě dochází vstupem dítěte do cvičebního sálu ASOD a jeho převzetím trenérem (viz.
provozní řád ASOD). Odpovědnost trenéra za dítě končí ukončením tréninku a opuštěním cvičebního sálu dítětem.
Pokud rodič nebo odpovědná osoba (zákonný zástupce) přivede dítě do prostor ASOD dříve, odpovídá za něj i přesto,
že se dítě nachází v prostorách studia ASOD, a to až do doby zahájení příslušného tréninku a stejně tak je tomu i po
ukončení tréninku.



Platbu kurzovného na pololetí lze rozdělit na dvě části. První část je splatná hotově na recepci ASOD nejpozději do
15.9.2018, druhá část je splatná do 15.11.2018. Druhé pololetí je splatné do 31.1.2019 (1. část, případně 2. část do
15.3.2019). Děti, které nebudou mít zaplacenou příslušnou část kurzovného, se nebudou moci tréninku účastnit.
Platbu je možné poukázat i na bankovní účet – toto je na požádání na recepci.



Za jednotlivé tréninky, kterých se dítě nezúčastní, se částka nevrací. Při dlouhodobé nemoci (čtyři týdny a déle bez
přerušení) má dítě nárok na vrácení 50% z nevyužité částky. Tuto absenci je nutné co nejdříve oznámit hlavnímu
trenérovi a doložit potvrzením od lékaře.



Během roku je nutné mimo kurzovné počítat s dalšími případnými náklady (např.: závodní obuv, závodní dres,
oddílová souprava, doprava na závody + startovné, soustředění, aj.) Snažíme se alespoň část těchto nákladů hradit z
oddílových prostředků.



Účast na všech plánovaných závodech v sezónně 2018/2019 je povinná! Omluva je možná pouze v případě
zdravotních problémů (doložena lékařským potvrzením). V jiném případě, mohou být zákonným zástupcům účtovány
již vynaložené náklady na závod (startovné, aj.). Termíny závodů jsou známé s dostatečným předstihem.



Složení závodního týmu na závodní sezónu i konkrétní soutěž je plně v kompetenci trenéra, který se rozhoduje dle
aktuální připravenosti závodníků a optimálního složení týmu.



Startovné na daný závod se hradí dle podmínek organizátora závodu (u většiny závodů je to 14dní- měsíc předem).
Záloha na startovné (500-1000,-Kč) je vybírána vždy hromadně před závody a následně je rodičům předložené
vyúčtování. Výše vybírané zálohy se odvíjí od naplánovaných závodů jednotlivých týmů.



Doprava na závody je většinou individuální. Rodiče spolupracují a na dopravě se vzájemně domlouvají.



Doporučení – dle všeobecných pojistných podmínek pojišťoven nemůže ASPD uzavřít takové pojištění ve prospěch
dítěte jako např. školy. Bylo nám sděleno, že úrazové pojištění dětí pro cvičení a trénování v rámci
sportovních/závodních oddílů spadá do kompetence rodičů a je pouze jejich rozhodnutím, zda dítěti úrazovou
pojistku sjednají či nikoli. Všichni členové oddílu ASOD mají základní úrazovou pojistku v rámci členství v zastřešující
organizaci Orel zajištěnou.



O letních prázdninách se koná soustředění závodního oddílu většinou v 2. polovině měsíce srpna – pro všechny členy
je povinné (v tomto termínu prosíme neplánujte jiné aktivity pro děti). Všichni členové oddílu závodního aerobiku
jsou zároveň registrováni v organizaci Orel a v příslušných organizacích pořádající soutěže.

Oddílové příspěvky pro školní rok 2018/2019:


viz ceník ASOD pro školní rok 2018/2019

